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“SUBSTITUTIVO nº 4 AO PROJETO DE LEI 496/2007  
Dispõe sobre a substituição de sacolas descartáveis em todos os estabelecimentos 
comerciais no Município de São Paulo e dá outras providências  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Artigo 1º - Fica proibida, no Município de São Paulo, a disponibilização de sacolas feitas 
de plástico convencional em supermercados e outros estabelecimentos de comércio, 
com mais de 4 (quatro) caixas registradoras, produzidas em desconformidade das 
especificações estabelecidas pela Norma nº 14.937 da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas.  
§ Único - As sacolas plásticas elaboradas com plástico convencional deverão observar 
espessura mínima determinada em norma técnica da ABNT, e indicar, em quilogramas, 
a respectiva capacidade de carga.  
Artigo 2º - Fica também proibida no Município, a disponibilização de sacolas feitas de 
plástico biodegradável em supermercados e outros estabelecimentos comerciais com 
mais de 4 (quatro) caixas registradoras, produzidas em desconformidade das 
especificações estabelecidas pela norma nº 15.448-2 da ABNT - Associação Brasileira 
de Normas Técnicas.  
§ Único - As sacolas plásticas elaboradas com plástico biodegradável deverão obedecer 
espessura mínima determinada em norma técnica da ABNT e indicar, em quilogramas, 
a respectiva capacidade de carga.  
Art.3º. os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis.  
Art. 4º. os estabelecimentos comerciais que desejarem continuar utilizando sacolas 
descartáveis devem destacar o preço do cisto ao consumidor, devendo seu preço ser 
discriminado na nota fiscal.  
Art.5º. os estabelecimentos comerciais que se enquadram no disposto da presente lei 
ficam obrigados a fixar placas informativas, com as dimensões de 40 cm x 40 cm, 
junto aos locais de embalagens de produtos e caixas registradoras, desde sua 
publicação até o prazo de 1 (um) ano após a entrada em vigor desta lei, com os 
seguintes dizeres:  
“POUPE OS RECURSOS NATURAIS! PREFIRA SACOLAS REUTILIZÁVEIS! SE USAR 
SACOLAS DESCARTÁVEIS, NÃO SE ESQUEÇA DE ENVIÁ-LAS PARA RECICLAGEM!”  
Art. 6º. O disposto nesta lei se aplica:  
A. ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2011 para redes de estabelecimentos comerciais que 
tenham mais de 20 lojas no município e para conjuntos comerciais (tipo Shopping 
Center) que tenham mais de 20 lojas naquele endereço.  
B. ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012 para demais estabelecimentos comerciais do 
município.  
Art. 7º As empresas fabricantes e distribuidoras de sacolas plásticas, bem como os 
estabelecimentos comerciais que as utilizam, ficam proibidos de inserir nestas 
embalagens a rotulagem “degradável”, assim como as terminologias oxidegradáveis, 
oxibiodegradáveis, fotos-degradáveis e biodegradáveis, nem mensagens que indiquem 
suposta vantagem ecológicos de tais produtos.  
Art. 8º. O descumprimento das disposições contidas nesta lei acarretará ao infrator as 
penalidades previstas na Lei Federal 9.605/1998 e seu decreto 6.514/2008.  
Art. 9º. Esta lei não se aplica ás embalagens originais das mercadorias.  
Art. 10º. A fiscalização da aplicação desta lei será realizada pela Secretaria Municipal 
do Verde e do Meio Ambiente.  
Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário.  
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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